
Vigésima Segunda Sessão Ordinária 2010

Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada  dia  24  de  agosto  de  2010,  às  18:30h.Instalada  a  sessão  o  Senhor
Presidente cumprimentou a todos os presentes. Eu, Lucimilton Carneiro, Primeiro
Secretário, fiz a chamada e constatei a presença dos demais vereadores, logo após
o Senhor Presidente proferiu as seguintes palavras: Sob a proteção de Deus e em
nome  da  democracia,  do  povo  brasopolense,  iniciamos  nossos  trabalhos
legislativos.Em seguida fiz a leitura da ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária,
que foi aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas: Ofício
nº 206 do dia 20 de Julho de 2010 a 20 de Agosto de 2010.  Ofício Circular  do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, beneficiário a Prefeitura
Municipal  de  Brazópolis,  destinados  à  manutenção  dos  Serviços  de  Ação
Continuada,  no  valor  total  de  R$  20.312,50;  Ofício  307/2010,  do  Prefeito  Josias
Gomes,  em  resposta  a  Medida  de  Providência  019/2010,  do  Vereador  Sérgio
Fernandes dos Reis;  Ofício 308/2010,  do Prefeito Josias Gomes,  em resposta a
Medida de Providência nº 02/2010; Ofício 309/2010, do Prefeito Josias Gomes, em
resposta  às  Medidas  de  Providência  nº  14  e  16  de  2010,  solicitadas  pelos
vereadores José Maurício Gonçalves e Sr. José Carlos Dias. Ofício 312/2010, do
Prefeito  Josias  Gomes,  em resposta  ao Ofício  nº  057/2010.  Ofícios  da  Câmara:
Moção de Pesar, solicitada pelo Vereador Danilo Pereira Rosa, para a família da Sra.
Angelina Guedes Ribeiro; Pedido de Providência nº 008/2010, da Vereadora Adriana
Lúcia  Mendonça,  solicitando  a  manutenção  da  estrada  do
Sertãozinho(Campinho/Anhumas);  Pedido  de  Providência  nº  009/2010,  da
Vereadora Adriana Lúcia Mendonça, solicitando a construção de rampa de acesso
próximo  ao  ponto  de  táxi  da  Rodoviária,  para  atender  os  portadores  de
necessidades especiais  e  em especial  ao  garoto  “Leon”,  residente  na Rua 7de
Setembro  e  que  estuda  na  Escola  D.  Maria  Carneiro  “Grupinho”.Pedido  de
Providências 17/2010, dos vereadores José Carlos Dias e José Maurício Gonçalves,
solicitando providências quanto a irregularidades no aterro controlado, ou seja,
grande quantidade de lixo despejado no aterro a céu aberto, sem separação do
reciclável, bem como pedir seja aplicado inseticida contra as moscas que voltam a
atacar a cidade.Logo após o Senhor Presidente fez uma breve releitura dos pedidos
de  providências  e  os  colocou  em  votação,  sendo  todos  aprovados  por
unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente leu o parecer jurídico ao Projeto nº
16/2010  do  executivo  e  também  os  pareceres  das  Comissões:  de  Legislação,
Justiça  e  Redação;  da  Comissão  de  Finanças,  Orçamento  e  Fiscalização  e  da
Comissão  de  Educação,  Cultura,  Desportos,  Saúde  e  Meio  Ambiente,  todos
favoráveis. O Vereador José Maurício teceu comentários a respeito do projeto é
bom lembrarmos que o projeto cancela importantes dotações que se referem as
construções: concha acústica da praça e os portais que são de grande importância



para o município e que foram obras definidas pelo orçamento participativo,  faz
estas considerações apesar de ter dado seu voto favorável. O Vereador José Carlos
também  comentou  sobre  a  necessidade  ou  não  da  aquisição  desses  veículos
dizendo que a saúde está necessitando mesmo de ambulância e que um ônibus
pode  ajudar  muito  e  melhorar  o  atendimento  aos  desportista  de  Brazópolis.  O
Senhor Presidente disse que esse dinheiro não é “verba carimbada”, mas porque
não usá-lo para  pagar  os salários atrasados dos funcionários,  apesar  de achar
válida a intenção de aquisição do veículo para a saúde e questionou a aquisição de
veículo  para  o  esporte,  por  achar   o  valor  alto  e,  se  possível,deveria  usar  os
veículos da educação para este fim. Comentou também do caso de um funcionário
municipal que foi procurá-lo falando das dificuldades que tem enfrentado. Mesmo
sendo da área de saúde e amante dos esportes acha que tudo isso deveria ser
repensado. Em seguida o Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei nº 16/2010,
em primeira  votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  Foi  feito  o  pedido  de
regime de urgência pelo Vereador Lucimilton Carneiro. O Projeto foi colocado em
segunda votação e aprovado por unanimidade vai a sansão do Exmo. Sr. Prefeito
Josias Gomes.Em seguida foi lido, pelo Senhor Presidente, o parecer jurídico ao
Projeto  de Lei  nº  022/2010 do Executivo que “Institui  o  Conselho de Saúde do
Município  e  dá  outras  providência”,  bem como fez a  leitura  dos pareceres das
Comissões: de Legislação, Justiça e Redação; da Comissão de Educação, Cultura,
Desportos, Saúde e Meio Ambiente, todas com pareceres favoráveis a aprovação
do projeto. Logo após leu a proposta de emenda substitutiva nº 01, que “substitui a
redação dada ao Inciso III do Art. 7º do Projeto nº 22/2010”III- terão mandatos de
2(dois) anos, cabendo prorrogação por prazo máximo de 2(dois) anos, ou admitida
1( uma) recondução.” da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Colocada em
votação foi  aprovada por unanimidade, pelos vereadores presentes. Colocado o
projeto  em discussão  o  Vereador  José  Carlos  teceu  comentários  dizendo  que
como já existem 3 (três) leis sobre o assunto e que o conselho já está funcionando
deve ser feito um estudo de consolidação das normas e sugeriu  ao presidente  que
nosso  assessor  jurídico  faça  um  estudo  mais  aprofundado  sobre  a  matéria.
Ninguém mais fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente sugeriu que se realize
um estudo mais profundo sobre a matéria e que o referido projeto não entre em
votação nessa sessão e teve a anuência de todos os srs. Edis. O Senhor Presidente
leu  o  parecer  jurídico  a  proposta  de  emenda  da  Lei  Orgânica,  sobre  “Licença
Maternidade”.  Logo  após  ler  o  parecer  nomeou  comissão  de  estudos,  os
vereadores Adriana Lúcia Mendonça,  relatora; Sergio Fernandes dos Reis,  vice-
presidente e Danilo Pereira Rosa, presidente, para parecer em 2(duas) semanas. No
Grande  expediente  o  Senhor  Presidente  leu  o  ofício  nº  312/2010de
encaminhamento  do  executivo,  sobre  os  gráficos  de  vencimentos  dos  últimos
11(onze)  meses  e  perguntou  se  os  servidores  aposentados  recebem  esses
aumentos.  O  Vereador  José  Carlos  agradeceu,  juntamente  com  o  Senhor



Presidente,  o empenho nas respostas feitas pela funcionária Deise Carvalho.  O
Vereador Sérgio Reis fez comentários sobre mudança de sentido único para mão
dupla na Rua Capitão Gomes, no trecho da Travessa Martinho Braga até a Praça
José  Gouveia(  praça  do  mercado),  em  razão  da  existência  de  2(  dois)
estacionamentos  na  Travessa  Martinho  Braga  e  que  irá  apresentar  um  abaixo
assinado com a proposta de mudança. O Vereador José Carlos comentou sobre o
1/3 de férias dos funcionários de obras , saúde e outros que não estão recebendo
e disse que é uma questão de responsabilidade do gestor público que precisa
planejar  e  executar  as  ações  de  acordo  com  os   recursos   disponíveis.  Os
servidores jamais podem ser prejudicados pois o salário é sua única fonte de renda
, inclusive para o seu sustento e questionou do porque  de estarem desmanchando
um trecho da obra do calçamento perto do Silveira, bem como sobre as obras do
Bairro Bom Sucesso, com caminhões, máquinas, e funcionários da prefeitura,  e
que devemos saber sobre o que é de responsabilidade da prefeitura e o que é de
responsabilidade da empreiteira.O Vereador José Maurício falou sobre o diálogo
que  teve  com o Vice-Prefeito  Amaury  Noronha  Gomes com relação  à  resposta
sobre a obra no “Bairro Arrozal”, e que não sendo realizada com urgência deve ao
menos ser sinalizada. O Vereador Sérgio Reis sugeriu que encaminhe Moção de
Pesar  a  família  do  Sr.  Maurício  Antonio  do  Carmo.  A Vereadora  Adriana  Lúcia
Mendonça  teceu  comentário  sobre  o  prazo  de  validade,  de  2(dois)  anos,  com
relação à Secretaria de Educação  e supervisoras, e que está sendo questionada
pelos funcionários do setor, se vai haver ou não nova eleição. O Senhor Presidente
sugeriu que se faça um pedido de informação.Nada mais havendo a se tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores
para a Vigésima Terceira Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia
31 de agosto de 2010 às 18:30 horas. Dando como encerrados os trabalhos daquela
sessão, eu Lucimilton Faria Carneiro, Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente
Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por todos os Edis presentes.
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